Warfarin થી
ELIQUIS® (apixaban) પર સ્વિચ થવું
દર્દી માટેની માહિતી પુસ્તિકા

આ પુસ્તિકા Bristol-Myers Squibb અને Pfizer વતી લખવામાં અને પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે .
માત્ર Eliquis દ્વારા સૂચવેલ દર્દીઓને આપવામાં આવશે.
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ELIQUIS® (apixaban)
માહિતી પુસ્તિકા
તમે આ પુસ્તિકા પ્રાપ્ત કરી છે કારણ કે તમને એટ્રીઅલ
ફીબ્રિલેશન (AF) ના કારણે સ્ટ્રોક ધરાવવાના તમારાં
જોખમને ઘટાડવામાં મદદ માટે તમે તમારા ડૉક્ટર સાથે
Warfarin થી નૉન્-વીકેએ (VKA) ઑરલ
એન્ટિ-કોએગ્યુલન્ટ (NOAC) પર સ્વિચ
કરવાનો નિર્ણય લીધો છે .
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તમને જે NOAC પ્રિસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવેલી છે તે
apixaban છે . આ પુસ્તિકા સમજાવે છે કે આનો અર્થ શું છે
અને apixaban ના ફાયદાઓ શું હોઈ શકે.
તમારે Eliquis ના તમારા પેકની અંદર આપેલી
દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા પણ વાંચવી જોઈએ.
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ELIQUIS® (apixaban)
પર શા માટે સ્વિચ થવું?
તમે તમારા ડૉક્ટર સાથે મળીને Warfarin
થી apixaban પર સ્વિચ થવાનો નિર્ણય કર્યો છે .
Eliquis સક્રિય પદાર્થ apixaban ધરાવે છે અને
એન્ટિકોએગ્યુલન્ટસ તરીકે ઓળખાતી દવાઓના એક જૂ થ
સાથે જોડાયેલ છે . આ દવાઓના એજન્ટોમાંનો એક એજન્ટ
(ફેક્ટર Xa તરીકે ઓળખાય છે ) જે લોહીના ગઠ્ઠાઓની
રચના કરે છે તેને અવરોધીને લોહીના ગઠ્ઠાઓ બનતા
અટકાવવામાં મદદ કરે છે .
આ અગત્યનું છે , કેમ કે હૃદયમાં બનતા લોહીના ગઠ્ઠા મગજની
તરફ પ્રવાસ કરે અને સ્ટ્રોક તરફ દોરી જાય તેમ બની શકે છે .
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કોઈ ગઠ્ઠો અન્ય અવયવોમાં પણ જઈ શકે છે અને તે અંગોના
સામાન્ય રક્તપ્રવાહને અટકાવી શકે છે
(સીસ્ટેમિક એમ્બલિઝમ તરીકે પણ ઓળખાય છે ).
Apixaban:
n INR દેખરેખ અથવા વારંવાર ડોઝ બદલવાની જરુર નથી
n સ્ટ્રોક અને રક્તસ્રાવનું જોખમ ઘટાડવા માટે સાબિત થયેલ
n સતત દિવસમાં બે વાર ડોઝ
n તે ખોરાક સાથે અથવા તેના વિના પણ લઈ શકાય છે
n જો ગળવામાં મુશ્કેલી હોય તો ગોળી વાટી પણ શકો
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ELIQUIS® (apixaban)
પર કેવી રીતે સ્વિચ થવું
તમે એક દિવસ તમારા ડૉક્ટર સાથે, તમારી
Warfarin બંધ કરવાનું નક્કી કરશો. તમારા ડૉક્ટર તમને
apixaban માટે એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન પણ ભરવા આપશે
જે થી તમે આગામી થોડાં પગલાંઓમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું
છે તે રીતે, યોગ્ય સમયે સ્વિચ કરવા માટે તૈયાર હોવ.
જ્યારે તમે apixaban શરુ કરવા માટે તૈયાર હોવ ત્યારે
મૂલ્યાંકન કરવા માટે ડૉક્ટર આગામી થોડા દિવસોમાં તમારા
INR લેવલની નિયમિત દેખરેખ રાખશે.
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જ્યારે INR 2.0 કરતાં ઓછો હોય ત્યારે,
તમે apixaban લેવાનું શરુ કરશો.
Apixaban નો સામાન્ય ડોઝ દરરોજ બે વખત
5 મિ.ગ્રા. છે - સવારમાં એક વખત અને સાંજે એક વખત.
દર્દીઓનાં ચોક્ક્સ જૂ થોને તેમના ડૉક્ટર દ્વારા દરરોજ બે વખત
2.5 મિ.ગ્રા. પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે તેમ બની શકે છે .
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ELIQUIS® (apixaban)
કેવી રીતે લેવી
Apixaban તમને અસર કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે
તમારે હંમેશા તમારા ડૉક્ટરે જે રીતે apixaban લેવાનું
જણાવ્યું હોય તે રીતે લેવી જોઈએ. જો તમને ખાતરી ન હોય તો,
તમારા ડૉક્ટર, ફાર્માસિસ્ટ અથવા નર્સને પૂછો.
Apixaban હંમેશાં દિવસમાં બે વખત
લેવી જોઈએ. દાખલા તરીકે, એક સવારે અને એક સાંજે.
દરરોજ એક જ સમયે ગોળી લેવાનો પ્રયાસ કરો.
તમને યાદ રાખવામાં મદદ કરવા, તમારી ગોળીઓ રોજિં દા
જીવનમાં સામાન્ય નિત્યક્રમ સાથે લેવાનું ગોઠવવા પ્રયાસ
કરો, દાખલા તરીકે, તમારા દાંત બ્રશ કરો ત્યારે. તમારે
દર્દીની માહિતી પત્રિકા પણ વાંચવી જોઈએ જે તમારા
apixaban પૅકની અંદર આવે છે.
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Apixaban ના સામાન્ય ડોઝ દરરોજ બે વખત
5 મિ.ગ્રા.છે - સવારમાં એક વખત અને સાંજે એક વખત.
દર્દીઓનાં ચોક્ક્સ જૂ થોને તેમના ડૉક્ટર દ્વારા દરરોજ બે વખત
2.5 મિ.ગ્રા. પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે તેમ બની શકે છે .
તમારે apixaban ગોળી એક ગ્લાસ પાણી સાથે
ગળવી જોઈએ. તે ખોરાક સાથે અથવા તેના વિના પણ લઈ શકાય છે .
જો તમને આખી ગોળી ગળવામાં તકલીફ હોય, તો તમારા ડૉક્ટર
સાથે apixaban લેવાની અન્ય રીતો વિશે વાત કરો.
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ELIQUIS® (apixaban)
કેટલા સમય માટે લેવી
Apixaban ની સારવારનો સમયગાળો અલગ
અલગ હોઈ શકે છે : કેટલાક લોકોને તે અચોક્કસ રીતે લેવાની જરૂર
પડી શકે છે . તમારે હંમેશાં તમારા ડૉક્ટરની સૂચનાઓનું પાલન કરવું
જોઈએ અને તમારી દવા ત્યાં સુધી લેવાની ચાલુ રાખવી જોઈએ
જ્યાં સુધી તમારા ડૉક્ટરે તમને તે લેવાનું કહ્યું હોય.

વાસ્તવિક પૅક સાઇઝ નથી

તમારા ડૉક્ટર સાથે પહેલાં ચર્ચા કર્યા વિના
apixaban લેવાની બંધ કરવી નહીં!
13

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જો હું ડોઝ ચૂકી જાઉં તો મારે શું કરવું જોઈએ?

જો તમે apixaban નો ડોઝ ચૂકી જાઓ તો,
તમને યાદ આવે ત્યારે તરત જ દવા લેવી અને પછી
આગામી apixaban ગોળી સામાન્ય સમયે લો,
ત્યારબાદ સામાન્યપણે તેને લેવાનું ચાલુ રાખો. જો તમને
ખાતરી ન હોય કે શું કરવું, અથવા એક કરતાં વધુ ડોઝ
ચૂકી ગયા હોવ તો, તમારા ડૉક્ટર, ફાર્માસિસ્ટ અથવા
નર્સને પૂછો.
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જો હુ ં ખૂબ વધારે ELIQUIS® (apixaban)
લઉં તો મારે શું કરવું જોઈએ?
જો તમે તમારા નિયત ડોઝ કરતાં વધારે apixaban લીધી
હોય તો, તાત્કાલિક તમારા ડૉક્ટરને જાણ કરો. તમારી સાથે દવાનું
પેક રાખો, ભલે તેમાં કોઈ ગોળી બાકી ન રહી હોય. જો તમે
સૂચવેલ પ્રમાણ કરતાં વધુ apixaban લો છો, તો તમને
રક્તસ્રાવનું જોખમ વધી શકે છે .

જો તમને ખાતરી ન હોય કે શું
કરવું, અથવા એક કરતાં વધુ
ડોઝ ચૂકી ગયા હોવ તો, તમારા
ડૉક્ટર, ફાર્માસિસ્ટ અથવા
નર્સને પૂછો.
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તમારા ELIQUIS® (apixaban)
ના પેકની અંદર મહત્વપૂર્ણ માહિતી.
તમારા apixaban પેકની અંદર તમને દર્દીના એલર્ટ કાર્ડ
સાથે દર્દી માટેની માહિતી પુસ્તિકા મળશે. તમારે દર્દી માટેની
માહિતી પુસ્તિકા વાંચવી જોઈએ અને દર્દીનું એલર્ટ કાર્ડ પૂર્ણ કરવું
જોઈએ (અથવા તમારા ડૉક્ટરને તે કરવા કહો). હંમેશાં દર્દીનું
એલર્ટ કાર્ડ તમારી સાથે રાખવું જોઈએ. દર્દીનું એલર્ટ કાર્ડ તમારા
ડૉક્ટર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સૂચના પ્રમાણે નિયમિત રીતે
apixaban લેવાનું મહત્વ, મુખ્ય ચિહ્નો અને રક્તસ્રાવનાં
લક્ષણોની યાદી અને ક્યારે તબીબી સારવાર લેવી તે સમજાવે છે .

16

17

ELIQUIS® (apixaban)
લેતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
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n

 ો તમે કોઈ સર્જીકલ કે ડેન્ટલ પ્રક્રિયાઓ કરાવી રહ્યા
જ
હોવ તો, તમારા ડૉક્ટર કે દંત ચિકિત્સકને જણાવો કે તમે
apixaban લઈ રહ્યા છો. તમારે apixaban
લેવાનું ઘટાડવા અથવા અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવાની જરૂર
પડે તેમ બની શકે છે .

n

 ાતરી કરો કે તમે તમારા ડૉક્ટર અને દંત
ખ
ચિકિત્સકને તમે જે પણ અન્ય દવાઓ લઈ રહ્યા હોવ
તે વિશે કહ્યું છે , જે માં તમે કાઉન્ટર પર જાતે ખરીદેલ
દવાઓ (દા.ત. માથાનાં દુખાવા અને શરદી માટે
એસ્પિરિન) અને તમે લેતા હોવ તેવી કોઈપણ હર્બલ
દવાઓ સામેલ છે (દા.ત. સેન્ટ. જ્હોન્સ વૉર્ટ)
(ડિપ્રેશન માટે વપરાતો હર્બલ પૂરક).

n

કે ટલીક દવાઓ અને પૂરકો આ દવાની એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ
અસરોમાં દખલ કરી શકે છે , રક્તસ્રાવનું જોખમ
વધારી શકે છે અથવા તેની અસરકારકતા ઘટાડી શકે છે .
apixaban પર અસર કરી શકે તે દવાઓની યાદી
દવાના પેકેજની અંદર દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકામાં
મળી શકે છે .
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n

 મામ એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સની જે મ, જ્યારે તમે આ
ત
દવા લેતા હોવ ત્યારે રક્તસ્રાવનાં કોઈ ચિહ્નોનું ધ્યાન
રાખવું અને જો રક્તસ્રાવનાં કોઈ ચિહ્નો જોવા મળે તો,
તરત જ તબીબી સલાહ મેળવવી જરૂરી છે .

n

 ો તમે કોઈપણ ઘટકોની એલર્જી ધરાવતા હોવ,
જ
જો તમને વધુ પડતો રક્તસ્રાવ થતો હોય,
જો તમે ગંભીર રક્તસ્રાવ થવાનું જોખમ વધારે
તેવી સ્થિતિ ધરાવતા હોવ (માનવામાં આવતું હોય),
જો તમે રક્તસ્રાવનું જોખમ વધારતી લીવરની બીમારી
ધરાવતા હોવ અથવા જો તમે લોહીનું ગંઠાવાનું રોકવા
માટે દવાઓ લેતા હોવ તો, તમારે apixaban
લેવી જોઈએ નહીં.

n

 ધુમાં, અન્ય કિસ્સાઓમાં જે મકે ગર્ભાવસ્થા,
વ
સ્તનપાન, હૃદયના કૃત્રિમ (પ્રોસ્થેટીક) વાલ્વ ધરાવતા
દર્દીઓમાં (એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન સાથે અને તેના વિના)
અને કેટલીક અન્ય દવાઓ લેતા દર્દીઓમાં ભલામણ
કરવામાં આવતી નથી (સંપૂર્ણ સૂચિ માટે કૃપા કરીને
દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા વાંચો). જો તમને લાગે કે
આમાંથી કોઈ તમને લાગુ પડે છે તો કૃપા કરીને
તમારા ડૉક્ટરને તરત જ જણાવો.

n

ક ૃપા કરીને ખાતરી કરો કે દવા લેતા પહેલાં તમે દર્દી માટેની
માહિતી પત્રિકા (દવા પૅકેજિં ગમાં સામેલ) વાંચી છે .
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શક્ય આડઅસરો
તમામ દવાઓની જે મ, ELIQUIS® (apixaban)
આડઅસરોનું કારણ બની શકે છે , તેમ છતાં દરેક વ્યક્તિને તે થતી નથી.
અન્ય સમાન દવાઓ (એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સ)
ની જે મ, આ દવાથી રક્તસ્રાવ થઈ શકે છે જે સંભવિતપણે
જીવલેણ બની શકે અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારની
જરૂર પડી શકે છે .
અન્ય સામાન્ય આડઅસરોમાં સામેલ છે :
અન્ય આડ અસરોમાં તમારી આંખમાં (લાલ આંખ સહિત), તમારા
પેટમાં (મળમાં ઘેરુ/કાળું લોહી), તમારા આંતરડામાં, તમારા નાકમાંથી,
તમારા પેઢામાંથી, તમારા ગુદામાર્ગમાંથી રક્તસ્રાવ થવો અથવા પેશાબમાં
લોહી જોવા મળવાનો
(પરીક્ષણ કરાવવા પર) સમાવેશ થાય છે .

22

વધારાની આડઅસરોમાં એનેમિયાનો કે જે ના કારણે થાક લાગે
છે અથવા ફીકાશ આવી જાય છે , ચકામાં થવાં અને સોજા આવી
જવા, નીચું લોહીનું દબાણ કે જે ના કારણે ચક્કર આવી શકે અથવા
હૃદયના ધબકારાની ગતિ વધવી, ઉબકા આવવા (બિમાર હોય
એવું લાગવું) નો સમાવેશ થાય છે અને લોહીની
તપાસ કરાવવાથી ગામાગ્લુટામિલટ્રાન્સફેરેઝ
(gammaglutamyltransferase, GGT)
માં વધારો થતો જોવા મળી શકે છે .
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શક્ય આડઅસરો અંગેની વધુ માહિતી તમારી ગોળીના પેકની
અંદર દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકામાં મળી શકે છે .
ભલે તે દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા અથવા આ પુસ્તિકાની સૂચીમાં
આપેલી ન હોય તો પણ, તમને અનુભવાતી કોઈ પણ આડઅસરો
વિશે તમારા ડૉક્ટર, નર્સ અથવા ફાર્માસિસ્ટને જણાવો.

24

તમને થઈ હોય તેવી કોઈ પણ આડઅસરોની જાણ કરીને આ દવાની
સલામતી વિશે તમે વધુ માહિતી પૂરી પાડવા માટે મદદ કરી શકો છો.
આડઅસરોની જાણ કેવી રીતે કરવી તે માટે
www.mhra.gov.uk/yellowcard જુ ઓ.
આડઅસરોની જાણ Bristol-Myers Squibb
બ્રિસ્ટોલ- મેયર્સ સ્ક્વિબ તબીબી માહિતીને
0800 731 1736
અથવા medical.information@bms.com
પર પણ કરવી જોઈએ.
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સ્વસ્થ જીવન અને એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF)
દવાઓ સાથે તંદુરસ્ત રહેવું, તમને તમારા
એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF) ને સંચાલિત કરવામાં મદદ
કરશે. નીચેનાં જીવનશૈલીને લગતાં પરિબળો અને તેઓ તમને
કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તે વિશે વિચારો.
n	આહાર: તાજાં ફળો અને શાકભાજી ખાઓ અને
તમારા કોલેસ્ટરોલના સ્તરને નિયંત્રણમાં રાખવા
ચરબીયુક્ત માંસ અને ખૂબ પ્રક્રિયા કરેલા ખાદ્ય
પદાર્થો ટાળો. ઊંચું લોહીનું દબાણ, બીજી આરોગ્ય
સ્થિતિ જે એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF) માટે જવાબદાર છે ,
તેને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ માટે તમારા મીઠાના
સેવનને ઓછુ ં કરો.
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n કસરત: નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિ માત્ર વજન નિયંત્રણમાં મદદ
નથી કરતી, પરંતુ તે તમને હકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ જાળવવામાં
પણ મદદ કરે છે . તમારી શારીરિક સ્થિતિ માટે સુરક્ષિત
છે કે કેમ તે જાણવા માટે તમે નવા પ્રકારની કોઈપણ કસરત
શરૂ કરતાં પહેલાં તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
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મદદ મેળવવી
UK માં એવા ઘણાં બધાં સંગઠનો છે જે એટ્રીઅલ
ફીબ્રિલેશન અને સ્ટ્રોકથી અસરગ્રસ્ત લોકો માટે અમૂલ્ય સહાય,
માહિતી અને આધાર પૂરાં પાડે છે .
અહીં કેટલીક સંસ્થાઓની સંપર્ક વિગતો છે જે તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે :
એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન એસોસિએશન
(Atrial Fibrillation Association)
ટેલિ: 01789 867 502 (24 કલાક)
વેબસાઈટ: www.afa.org.uk
ઈમેલ: info@afa.org.uk
AF એસોસિએશન, એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF) માટે સારવારોની
પહોંચ મેળવવા માહિતી, આધાર અને માર્ગદર્શન પૂરાં પાડે છે .
એન્ટિકોએગ્યુલેશન UK (Anticoagulation UK)
વેબસાઈટ: www.anticoagulationuk.org
ઈમેલ: info@anticoagulationuk.org
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એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ દવાઓ અંગે લોકો અને તેમના આરોગ્યસંભાળ
વ્યાવસાયિકો માટે માહિતી અને આધાર પૂરાં પાડે છે .

એરીધમીયા એલાયન્સ (Arrhythmia Alliance)
ટેલિ: 01789 867501 (24 કલાક)
વેબસાઈટ: www.heartrhythmalliance.org
ઈમેલ: info@heartrhythmalliance.org
એરિથમિયા એલાયન્સ એ દર્દીઓ, વ્યાવસાયિકો, સખાવતી
સંસ્થાઓ, સરકારી સંસ્થાઓ, સંભાળ પૂરી પાડનારાઓ અને સંલગ્ન
વ્યાવસાયિકોનું ગઠબંધન છે . તે સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો લોકોના જીવનને
લંબાવવા અને સુધારવા માટે એરિથમિયાના સમયસર નિદાન અને
અસરકારક પ્રબંધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કામ કરે છે .
સ્ટ્રોક એસોસિએશન (Stroke Association)
હેલ્પલાઈન: 0303 3033 100
વેબસાઈટ: www.stroke.org.uk
સ્ટ્રોક વિશે માહિતી, ભાવનાત્મક આધાર અને સ્થાનિક સેવાઓ અને આધાર
આપતાં જૂ થોની વિગતો પૂરી પાડે છે . ઉપલબ્ધ તથ્યપત્રકોમાં સ્ટ્રોકની અસરો
અને સ્ટ્રોકના તમારા જોખમને ઘટાડવાનો સમાવેશ થાય છે .
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તમારી આયોજિત ભાવિ મુલાકાતો
તારીખ
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સમય

કોની સાથે/ક્યાં

નોંધ
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